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UM escUltor a caMinHo Do HUMano 
__

Diante da obra do artista Florian Raiss não se pode ficar 
indiferente à atmosfera que emana do seu discurso de 
instigantes provocações psicológicas. tampouco não se 
deixar tocar pela incansável busca do artista em trans-
parecer sentimentos e percalços da alma humana.
para mim, que sou um devotado à procura da forma, 
vou percorrendo sua obra no que ela mais me seduz: 
o silêncio emanado por essas novas esculturas de 
cabeças. Silêncio que se impõem pelo lirismo e pela 
fantasia desse artista voltado para a expressão senti-
mental por esses clássicos perfis indecifráveis, delica-
dos, lisos e concisos, de uma sutileza harmônica e de 
uma leve sensualidade. Essas cabeças femininas se 
unem e se afastam como formas contíguas, elásticas, 
abstratas e reducionistas em um irremediável desejo 
de cumplicidade, de dualidade, de repetição, de conti-
nuidade do ser único e da inevitável solidão humana.
Florian Raiss encontrou uma linguagem contempo-
rânea ao executar uma escultura que se fundamenta 
nos princípios básicos da modelagem e na fundição 
em bronze sem se perder nos efeitos provocativos da 
escultura figurativa do começo do século vinte. Sabia-
mente desprendeu da modelagem os efeitos tentado-
res da gestualidade da matéria, para adotar uma fei-

tura macia, transformando a matéria num amalgama 
de quem tem um prazer quase erótico, delicado, sutil 
e sensível, um prazer de quem acaricia pacientemen-
te o barro e o transforma no domínio de suas formas 
lisas e tentadoras, cúmplices de seu desejo.
A escultura é, das linguagens plásticas, aquela que 
maior poder de sedução exerce sobre o espectador. 
Ela é em si um corpo no espaço, um corpo com es-
paços positivos e negativos em uma forma lúdica que 
convida ao toque e inquietante como um ser vivo em 
movimento. Raiss sabe se apropriar desses princípios 
para executar sua magnífica obra e nela imprime a ex-
pressão contemporânea propriamente dita fazendo-a 
livre de pequenos efeitos de luz provocados pelos ges-
tos expressionistas da matéria, mas impregnando-a 
de um realismo mágico.
Mas sua obra já enveredou por outras contundentes 
provocações eróticas como seus quadrúpedes. pro-
vocantes como expressão simbólica, animalescas 
sugestões do homem e dos seus desejos mais pro-
fundos e obscuros. E os seus desenhos? Quando apli-
cados em cerâmicas como escudos ou vasos gregos 
e helênicos ou nos rostos como registros de retratos 
3x4 de um humor cortante.
O certo é que a obra de Florian Raiss é um diário aber-
to e provocativo no silêncio das interrogações de quem 
espia seu próprio universo com a dose de sarcasmo 
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de quem vê o mundo com a perfídia “da desordem 
geral da impressão dos sentimentos” (Quatro Quar-
tetos, t.S. Eliot).
Diante da obra do artista Florian Raiss não se pode ficar 
indiferente à atmosfera que emana do seu discurso de 
instigantes provocações psicológicas. tampouco não se 
deixar tocar pela incansável busca do artista em trans-
parecer sentimentos e percalços da alma humana.
para mim, que sou um devotado à procura da forma, 
vou percorrendo sua obra no que ela mais me seduz: 
o silêncio emanado por essas novas esculturas de 
cabeças. Silêncio que se impõem pelo lirismo e pela 
fantasia desse artista voltado para a expressão senti-
mental por esses clássicos perfis indecifráveis, delica-
dos, lisos e concisos, de uma sutileza harmônica e de 
uma leve sensualidade. Essas cabeças femininas se 
unem e se afastam como formas contíguas, elásticas, 
abstratas e reducionistas em um irremediável desejo 
de cumplicidade, de dualidade, de repetição, de conti-
nuidade do ser único e da inevitável solidão humana.
Florian Raiss encontrou uma linguagem contempo-
rânea ao executar uma escultura que se fundamenta 
nos princípios básicos da modelagem e na fundição 
em bronze sem se perder nos efeitos provocativos da 
escultura figurativa do começo do século vinte. Sabia-
mente desprendeu da modelagem os efeitos tentado-
res da gestualidade da matéria, para adotar uma fei-
tura macia, transformando a matéria num amalgama 
de quem tem um prazer quase erótico, delicado, sutil 
e sensível, um prazer de quem acaricia pacientemen-

te o barro e o transforma no domínio de suas formas 
lisas e tentadoras, cúmplices de seu desejo.
A escultura é, das linguagens plásticas, aquela que 
maior poder de sedução exerce sobre o espectador. 
Ela é em si um corpo no espaço, um corpo com es-
paços positivos e negativos em uma forma lúdica que 
convida ao toque e inquietante como um ser vivo em 
movimento. Raiss sabe se apropriar desses princípios 
para executar sua magnífica obra e nela imprime a ex-
pressão contemporânea propriamente dita fazendo-a 
livre de pequenos efeitos de luz provocados pelos ges-
tos expressionistas da matéria, mas impregnando-a 
de um realismo mágico.
Mas sua obra já enveredou por outras contundentes 
provocações eróticas como seus quadrúpedes. pro-
vocantes como expressão simbólica, animalescas 
sugestões do homem e dos seus desejos mais pro-
fundos e obscuros. E os seus desenhos? Quando apli-
cados em cerâmicas como escudos ou vasos gregos 
e helênicos ou nos rostos como registros de retratos 
3x4 de um humor cortante.
O certo é que a obra de Florian Raiss é um diário aber-
to e provocativo no silêncio das interrogações de quem 
espia seu próprio universo com a dose de sarcasmo 
de quem vê o mundo com a perfídia “da desordem ge-
ral da impressão dos sentimentos” (Quatro Quartetos, 
t.S. Eliot).
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Seja desenhando, pintando, seja modelando, ou esculpindo, procuro 
desenvolver uma linguagem pessoal baseada  em meu imaginário e na 
observação. O importante para mim é o processo; reconhecer os temas 
recorrentes em minha obra, que ao longo dos anos  me definiram como 
artista, mas que mudam com o tempo e a prática, com fazer em si.
Quem sabe uma tentativa de autoconhecimento. Cada obra um pedaço 
do mosaico que formará o espelho do artista para o público.



Quadrúpede 
com Serpente
25x22x7cm
Bronze
2009



Quadrúpede  
Apontando
24x42x12cm
Bronze
2008



Quadrúpede  
com Flor 1
17x20x6cm
Bronze
2012



Quadrúpede  
27x28x12cm
Bronze
2009



Quadrúpede  
26x27x8cm
Bronze
2011



Quadrúpede 
Com Flor 2
30x40x8cm
Bronze
2012



Sem Título
30,5x45,5cm
Nanquim sobre papel
2013

Sem Título
30,5x45,5cm
Nanquim sobre papel
2013

Sem Título
30,5x45,5cm
Nanquim sobre papel
2013

Sem Título
30,5x45,5cm
Nanquim sobre papel
2013
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rio de Janeiro , 1955 FORMAÇÃO

Academia de San Carlos, universidade nacional 
autônoma do México, México DF.

Academia de belas artes , Roma Itália.

Academia de belas artes, Florença Itália.

MOSTRAS INDIVIDUAIS

Mônica Filgueiras, Desenhos.  

Mônica Filgueiras, Novas esculturas, Cerâmicas e 
Bronzes, São Paulo 

Mônica Filgueiras, Desenhos, Esculturas, São Paulo

Mônica Filgueiras, Desenhos, Esculturas, Sâo Paulo

Art Lounge, Lisboa, Portugal, Desenhos, Esculturas

Galeria Mônica Filgueiras, São Paulo, desenhos

Galeria Francine, São Paulo.

Galeria Francine, São Paulo.

Escritório de Arte Adriana Penteado, São Paulo.

Galeria Subdistrito, São Paulo.

Galeria Subdistrito, São Paulo.

Galeria Mônica Filgueiras, São Paulo.

Centro Cultural Candido Mendes, Rio de Janeiro,

Galeria Mônica Filgueiras, São Paulo.

ExposiçõEs ColEtivas sElECionadas

Mônaco Art Fair, Art Madrid, New delhi Art Fair.

Nova Escultura Brasileira, “Heranças e Diversidades”, 
Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Mônaco Art Fair, Art 
Madrid, Lisboa Art Fair, New Delhi Art Fair

New Delhi Art Fair, Mônaco Art Fair, Art Madrid.

Mônaco Art Fair, Art Madrid, Lisboa Art Fair, Dubai Art Fair.

Mônaco Art Fair, Art Madrid, Lisboa Art Fair.

Art Madrid, Lisboa Art Fair

Modernos, Pos Modernos, 80/90, Instituto Tomie Ohtake, 
Lisboa Art Fair, Art Madrid

Coluna Infinita, Memorial da América Latina, Galeria 
Marta Traba, Lisboa Art Fair, Art Madrid

MAM na OCA, Arte Brasileira do Acervo do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, Lisboa Art Fair

Coletiva de Acervo, galeria Murilo Castro , Belo 
Horizonte, MG

Palmo Quadrado, Museu de Arte Latino Americana, 
Long Beach, EUA. 

Geração 80, MAM SP

Barro em América – Bienal SP Brasil, e Maracaibo 
Venezuela, Museo Lia Bermudez e Memorial da 
América Latina.

19 cabeças,Adriana Penteado Arte contemporânea, 
São Paulo, SP.

O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira, 
MASP SP

WORKS IN MUSEUMS

Museu de Arte Moderna, São Paulo Brasil

Museu de Arte Contemporânea, coleção Gilberto

Chateaubriand, Rio de Janeiro, Brasil.

Museu Afro Brasileiro, São aulo, Brasil.

Museu de Arte Contemporânea, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago , Chile

City of São Paulo, Quadrúpede” in the Parque do Povo, São

Paulo , Brasil.

PRIVATE COLLECTIONS

Marco Antônio Villaça

Adriano Sammarone

Alberto Altílio

Fábio Pena Cal

Roberto Sandoval

Oswaldo Correia Da Costa

Barro em América 3, Maracaibo, Caracas, Venezuela.

Além da cabrobana- Museu de arte Moderna, 
Rio de Janeiro.

Além da caprobana- Sociedade Nacional de Belas Artes, 
Lisboa, Portugal.

Ainda a Figura- Museu de Arte Moderna São Paulo.

Coleção Gilberto Chateaubriand, Novas Aquisições, 
MAM, Rio de janeiro.

Art Cologne- Galerie Delta, Alemanha.

Art Frankfurt, Galerie Delta, Alemanha.

Kunstrai, galerie delta, Amsterdam, Holanda.

Barro em América, MACCSI, Caracas, Venezuela.

La Nueva Generación, palácio de Bellas Artes, 
Caracas, Venezuela.

Panorama de Escultura, MAM, São Paulo.

Viva Brasil Viva,Kulturhuset, Estocolmo Suécia.

Workshop Berlim em São Paulo, MAC, USP, Kunsthalle, 
Berlin, Alemanha.

Imagens de Segunda Geração, MAC, USP, São Paulo.

Nova Escultura, Petite galerie, Rio de Janeiro.

Áreas e Comentários II , Paço das Artes, São Paulo.

Áreas e Comentários, Paço das Artes, São Paulo.

II Salão de Arte contemporânea, São Paulo.
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-
Galeria art lounge
Rua António Enes, 9c
1050-023 Lisboa . portugal
-
t: (+ 351) 213 146 500
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art@artlounge.com.pt
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